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Abstract 
 

Political and cultural conditions of the Mughal Empire 
in India in the reign of Sultan Aurangzeb Alamgir 

1068-1118 H. /1659-1707
 

 The Research dedicated to study about a big Muslim 
personality, who played a very distinguished role in the 
expansion of Islamic sovereignty in the Indian subcontinent, as 
Islam made its last onward movement in India in this reign, 
known as Sultan Aurangzeb Alamgir. This research included a 
study of his biography, his role in politics and civilization in the 
Indian subcontinent. 
 The study consists of a preface, an introduction, four 
chapters with a conclusion and supplements. 
 The introduction contains a brief survey of the India 
geography (location, borders, population, climate and natural 
resources), and the development of Mughal Empire by Babur 
and his successors in brief. 
 Chapter one highlights the biography of Sultan 
Aurangzeb: His birth, education, culture and his characteristics. 
Moreover, it clarifies his participation in battles fought in the 
northern, southern and western regions of the Indian 
subcontinent during the reign of his father Sultan SHAHJAHAN 
(1627-1658).  It also deals with the controversy that had arisen 
between him and his father and his brothers, and the wars that 
took place between them for the throne.

The chapter also clarifies reasons for removing his father 
from the throne. Moreover, it focuses on his achievements in 
coming over on the revolutions that had arisen in the beginning 
of his rule. Then it indicates on his efforts to unite India with a 
power under the Mughal Empire reaching its greatest extent, 
through long conquests in northern, southern, eastern, and 
western regions of the Indian subcontinent, exposing his 
victories in all frontiers. 

 The study also highlights his massive military operations, 
which were carried out through twenty-five consecutive years, 
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away from the capital, against Marathas in southern parts of 
India, pointing out to the Mughals' political relations with 
contemporary states, like Ottomans, the Safavids, the sacred 
Hijaz and European powers. 
 Chapter two delves into the administrative, judicial and 
military systems pointing out in the first part about Aurangzeb’s 
political theories in comparison with his ancestors. It also deals 
with central and local administrative system and its 
mechanisms, indicating towards the Supreme Court of the 
Sultan and the Supreme Court and the mechanisms of the Chief 
Justice and the judge, and the mufti, Mir justice, and legal 
counsel. Then it dedicates the study of Mughal army and its 
organization: its element, weapons, camps, its functions and 
military methods. 
 In the third chapter, which came as the economic life of 
the Mughal Empire during the reign of Aurangzeb Alamgir, and 
assessed in four key parts: The first part focus on agricultural 
land, and on the economic and social conditions of the farmer 
and the irrigation system. 

 The second part assesses the most important crops and 
their production rates, highlighting the famine gender and ways 
to overcoming on it, and finally it indicates the natural 
resources and animals that were spread in India and influenced 
on the economic spheres. 

 The other parts of the study looks into the most important 
industries at that time, indicating business activities through the 
study of market conditions, goods and means of transport, the 
most important seaports, roads, sea and land trade, exports, 
imports and trade relations, income and expenses. 

 The third part focuses on financial systems in the reign of 
the Sultan, comprising with other prevailed financial systems 
prior to his to power. The fourth part focuses on currency 
system through the study of currency and measurements, 
weights and measures. 

The fourth chapter studies the cultural and educational life 
of the Mughal Empire during the reign of Aurangzeb Alamgir.  
It is classified into three essential parts:  The first part tackles 
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cultural factors, the evolution of life at that time, focusing on the 
ways of encouraging Ulemas and scholars by Sultan. 

It also focus on the role of  multiplicity of languages, and 
prosperity of the processes of translation, the spread of libraries 
and booming printing industry and copying of books for 
enhancing the education system. 

The second part deals with educational systems 
highlighting the most important educational institutions that 
were widespread in the Indian subcontinent, schools, mosques 
and Khanqah (place for spiritual retreat and character 
reformation). 

 It also explains the stages of the curriculum and 
methodologies for selecting subjects of study indicating towards 
the more renowned teachers and their role in the development of 
education.  

 The third part focuses on various Uloom (sciences) and 
famous scholars, writers and their works, talking about various 
Ulooms like Tasfeer, Hadith, Theology as well as the modern 
sciences, linguistics, literature and art of poetry. It also assessed 
the science of mental medicine, engineering, astronomy, 
philosophy, history and historians. 

 
The Researcher 

 
   
     
 
 
 

 

 



 
 شكر وتقدير

  أتوجه بشكر خاص, بعد محد اهللا سبحانه وتعاىل عىل تيسريه يل سبيل العلم وعىل توفيقـه
يل يف اختيار موضوع البحث, األب األستاذ املحرتم الدكتور عبـداهللا حممـد مجـال الـدين, الـذي 

قة, وخلقـه ًتعلمت منه الكثري عىل الصعيدين اإلنساين والعلمي, وأفدت كثريا من منهجيته الدقي
الرفيع وأشهد له أن مل يبخل يوما بعلمه وال جهده عىل هذا البحـث, وكـان لتوجيهاتـه العلميـة 
ومالحظاته السديدة األثر البالغ يف إخراج البحث هبذه الصورة, وإنه ملوضع فخري واعتزازي أن 

كبـري, أمـد اهللا يف يكون اسمي يف هذا اجلهد املتواضع قد اقرتن باسم هذا املؤرخ اجلليل والعامل ال
 .عمره, وجزاه عني وعن البحث خري اجلزاء وجعله يف ميزان حسناته

 زيـدان,   عبـد اهللاأمحد الدكتور يرسي شكر والتقدير ألخي وأستاذي املفضالوأتقدم بال  
الذي كان لتوجيهاته السديدة ومالحظاته القيمة التي استفدت منها أيام استفادة, وهلا األثر الكبري 
يف إخراج البحث هبذه الصورة, إذ كنت أر فيه األخ الكبري الذي غمرين بعطفه واملعلم املتفـاين 

 .يف خدمة العلم واملعرفة
 حـسني أسـتاذ التـاريخ لدكتور طـاهر راغـبكام أتقدم بوافر الشكر واالمتنان لألستاذ ا  

  واألستاذ الدكتور أمحد عبـد القـادر الـشاذيل  أسـتاذ  بجامعة القاهرةكلية دارالعلوماإلسالمي ب
جامعة املنوفيـة, عـىل تفـضلهامبقراءة هـذه األطروحـة بالدراسات الرشقية وعميد كلية اآلداب 

مني, فجزامها اهللا عنـي وعـن البـاحثني خـري وتقويمها رغم كثرة مشاغلهام وأعبائهام ووقتهام الث
 .اجلزاء

ّ وأخريا فإن ما يف هذا البحث من حسنات فهو من فضل اهللا ثم فـضل أسـتاذي   
اجلليلني الدكتور عبداهللا حممد مجال الدين  و الدكتور يرسي أمحد عبد اهللا زيدان, وأما ما اشـتمل 

أن أكون قد سعيت إىل خـري مرجـو عليه من مثالب أو هنات فهو من تقصريي وعجزي, وعسى 
 .وفائدة مأمولة

 واهللا من وراء القصد
 



 إهداء
ّإىل والدي الكريمني اللذين غرسا يف حب العلم  ّ

إخويت وأخوايت إىل  و حفظهام اهللامنذ الصغر
 األعزاء

ًتقديرا واعتزازا ً 
 وإىل زوجي ورفيقة دريب

ًإخالصا ووفاء ً 
  ابنتي رانيا وابني حممد فلذات كبديوإىل

ً حبا وحنانا ً 
  إىل كل من قدم  يل يد املساعدةو

 أهدي هذا العمل املتواضع



 ∗فهرس املوضوعات
 رقم الصفحة  املوضوع

   اإلهداء
   شكر وتقدير

 ث−أ  املقدمة
 ز_ج  حتليل أهم املصادر واملراجع

 ٢٤−١  متهيد
 ١  جغرافية اهلند: ً     أوال
قيام الدولة املغولية عيل يد السلطان ظهري : ً     ثانيا

 الدين حممد بابر 
 ٨ 

دين اهلند يف عرص السلطان نصري ال -
 حممد مهايون 

 ١١ 

اهلند يف عرص السلطان جالل الدين  -
 حممد أكرب شاه

 ١٤ 

أبو املظفر نور اهلند يف عرص السلطان  -
  الدين حممد جهانگري

 ١٨ 

اهلند يف عرص السلطان شهاب الدين  -
 حممد شاهجهان

 ٢٠ 

                                                            

 .مرتبة حسب ورود  املوضوعات يف الرسالة ∗



احلياة السياسية لدولة املغول يف : الفصل األول
 ريگ زيب عاملگعهد أورن

 ١٤٧−٢٥ 

ري سريته گ زيب عاملگأورن: املبحث االول 
 الشخصية وحياته قبل والية حلكم اهلند

 ٢٥ 

 ٢٥  والدته ونشأته الدينية وحبه للعلم  -
 ٣٤  جهوده يف عهد أبيه  -
 ٥٢  الرصاع عىل احلكم -
 ٥٩  احلروب الداخلية -
 ٦٦   عىل رسير احلكمجلوسه -

هد سياسة اهلند الداخلية يف ع: املبحث الثانى
  زيبگالسلطان أورن

 ٦٧ 

 ٦٧  القضاء عىل الثورات والفتن -
 ٦٧  ثورة يف منطقة بندهيل كهند -
 ٦٩  ثورة اجلات  -
 ٧٢  ثورة الستنامي -
 ٧٣  ثورة البطهان واألفغان -
 ٧٥  وتانةثورة راجپ -
 ٨٤  ثورة السيخ  -
 ٩١  نحو توحيد اهلند -
 ٩١   هبارچكوواالستيالء عىل آسام  -



 ٩٦  ورپ بيجااالستيالء عىل -
 ١٠٤  ولكندهگاالستيالء عىل  -
 ١١٢  احلروب مع املراهتا -

سياسة اهلند اخلارجية يف عهد : املبحث الثالث
  زيبگالسلطان أورن

 ١٢٥ 

 ١١٢٥   مع العثامننيالعالقات -
 ١٢٨   العالقات مع أرشاف مكة واملدينة -
 ١٣٢  العالقات مع الصفويني -
 ١٣٧  العالقات مع األوربيني -

 ١٣٧  العالقة مع الربتغاليني. ١                   
 ١٤١  العالقة مع اإلنجليز. ٢                   
النظم اإلدارية والقضائية : الفصل الثاين

 زيب گوالعسكرية لدولة املغول يف عهد أورن
 ريگعامل

 ٢٣٨−١٤٨ 

 ١٤٨  متهيد -
 ١٥٨  النظم اإلدارية املركزية: املبحث األول

 ١٥٨  السلطان: ً     أوال    
 ١٦٣  الوزير: ً      ثانيا   

 ١٦٦   زيبگدواوين السلطان أورن: ً         ثالثا
 ١٦٨  البخيش: اً         رابع



 ١٦٩  خان سامان أو مري سامان: اً         خامس
 ١٧١  ديوان الرسائل: اً        سادس
 ١٧٢  ديوان الربيد: اً        سابع

 ١٧٣  ديوان البيوتات: اً   ثامن     
 ١٧٦  النظم اإلدارية املحلية : املبحث الثاين

 ١٧٦  الوحدات اإلدارية -
 ١٧٧  القرية: ً          أوال

 ١٧٧  نهگرالپ: اً    ثاني      
 ١٨١  الرسكار: اً          ثالث
 ١٨٣  الوالية أو الصوبه: اً         رابع

 ١٨٩  القضائيةالنظم : املبحث الثالث
 ١٨٩  توطئة -
 ١٩٣  اهليئة القضائية املركزية -
 ١٩٣  حمكمة السلطان العليا -
 ١٩٤  املحكمة العليا -
 ١٩٤   أو القايض القضاةقايض العسكر -
 ١٩٤  القايض  -
 ١٩٦  املفتي -
 ١٩٦  ندت پ -
 ١٩٦  مريعدل -



 ١٩٧  وكيل رسكار -
 ١٩٨  صدر الصدور -
 ٢٠٠  الرشطة -
 ٢٠١  جهاز احلسبة -

 ٢٠٥  النظم العسكرية: املبحث الرابع
 ٢٠٥         توطئة
 ٢٠٥  القيادة والوظائف العسكرية: ً       أوال
 ٢٠٨  )نظام منصبداري(األمراء العسكريون: اً       ثاني
 ٢١٥  أقسام اجليش: اً       ثالث
 ٢٢٨  أسلحة اجليش: اً      رابع
 ٢٣٤  األسطول: اً     خامس

 ٢٣٧       تعقيب عام
احلياة االقتصادية لدولة املغول يف : الفصل الثالث

 ريگ زيب عاملگعهد أورن
 ٣٤٧−٢٣٩ 

 ٢٣٩  الزراعة والصناعة: املبحث األول
 ٢٣٩  الزراعة -

 ٢٤٢  الفالح: ً               أوال
 ٢٤٧  األرض: ً               ثانيا

 ٢٥٤  نظام الري: اًثالث               
 ٢٥٧  املحاصيل الزراعية: اًرابع              



 ٢٦٣  الثروة احليوانية: اً            خامس
 ٢٦٥  املجاعات: اً            سادس

 ٢٦٧  الصناعة: اًسابع             
 ٢٧١  النشاطات التجارية: املبحث الثاين

 ٢٧١  التجارة املحلية: ًأوال              
 ٢٧٤  التجارة الداخلية: اًثاني              
 ٢٧٧  التجارة اخلارجية: اًثالث              
 ٢٨٤  املواين واملراكز التجارية: اًرابع             
 ٢٩٢  طرق املواصالت: اًخامس           

 ٢٩٧  الصادرات والواردات: اًسادس           
 ٣٠٣  العالقات التجارية: اًسابع            

 ٣١١  املوارد املالية: املبحث الثالث
 ٣١١  متهيد -

 ٣١٥   زيبگنظام جباية اخلراج قبل أورن: ًأوال  
 ٣١٧   زيبگالنظام املايل يف عهد أورن: اًثاني  
 ٣٢١  تقسيم أرايض العرش وأرايض اخلراج: اًثالث  
 ٣٢٢  موارد بيت املال: اًرابع 

 ٣٢٢   اخلراج.١         
 ٣٢٤  الزكاة. ٢         

 ٣٢٥   اجلزية.٣         



 ٣٢٧   أسباب وضع اجلزية يف اهلند.٤         
 گخراج الواليات اهلندية يف عهد أورن: اًخامس
 زيب 

 ٣٣٢ 

 ٣٣٥  املقاييس والنقود املغولية: املبحث الرابع
 ٣٣٥  األطوال واملساحات: ًأوال           
 ٣٣٧  نوزااأل: اًثاني          
 ٣٣٩  األوزان والنقود: اًثالث         

 ٣٤٤  دار الرضب: اً        رابع
 ٣٤٦  نتائج عامة: اًخامس      

احلياة الثقافية والتعليمية لدولة : الفصل الرابع
 زيب گاملغول يف اهلند يف عهد السلطان أورن

 ريگعامل

 ٤٤٩−٣٤٨ 

 ٣٤٨  متهيد -
 ٣٤٩  ياة الثقافيةأسباب تطور احل: املبحث األول

 ٣٤٩  تشجيع السلطان للعلامء واألدباء: ًأوال          
 ٣٥٦  اللغة والتأليف: اًثاني          
 ٣٧٦  الرتمجة: اًثالث          
 ٣٨١  الكتب واملكتبات: اًرابع         

 ٣٨٦  النظم التعليمية: املبحث الثاين
 ٣٨٦  املؤسسات التعليمية: ً          أوال


